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Pintér Tibor . Sallai Margit

Környezetünk atlasza
3-6. osztályosoknak
A térképek titkai atlaszsorozatunk
elsõ kötete az életkori sajátosságok
figyelembevételével készült. Ebben
az atlaszban kaptak helyet a térképhasználatot megalapozó részek, azok
az ábrák, amelyek a természetföldrajzi
fogalmak képzetének kialakításához
szükségesek. A kötet alapelvként azt vallja,
hogy „amit a gyerek nem tud elképzelni,
azt nem is érti meg!”. Így minden ábra
és rajz azt a célt szolgálja, hogy segítse
a kisdiákokat a térképhasználat alapjainak
megértésében és elsajátításában.
Az atlasz használatával megvalósítható
a tantárgyak közötti integráció is,
hiszen több olyan történelmi témájú
térkép is szerepel az atlaszban, amelyek
segítik a 3. és 4. osztályos történelmi
olvasmányok feldolgozását.
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A Mozaik Kiadó könyvajánlata alsó tagozatosoknak
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Barangolás az Alföld vidékén I.
Hazánk legnagyobb kiterjedésú´ nagytája az Alföld.

1. Nézd meg a térképen, hogy mely nagytájak határolják az Alföldet!
Az Alföldet átszeli a Duna és a Tisza. Ezek a folyók három részre osztják ezt
a nagytájat: a Mezõföldre, a Duna –Tisza közére és a Tiszántúlra.
Az Alföld síkság, mivel minden pontja 200 méternél alacsonyabban fekszik.

2. Milyen színt látsz a térképen az Alföldnél? ____________________________
A 200 méternél alacsonyabban fekvõ síkságokat alföldeknek nevezzük.
A Duna –Tisza közének középsõ része a Kiskunság. Felszínét homok borítja.

3. A képek a Kiskunság nagyobb városainak egy-egy ismert épületét mutatják.
Keresd meg az atlaszodban ezeket a városokat!
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4. Nézd meg az atlaszodban, majd jegyezd le, milyen néprajzi értékek jellemzik
a Kiskunságot!

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Milyen jellegzetes magyar termékeket (hungarikumokat) találhatsz ezen
a vidéken?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
A Tiszántúlon található a Nagykunság. Itt igen jó termõföld alakult ki a folyók
áradásai miatt.
A néprajzi értékek közül kiemelendõ a fazekasság és a szûrkészítés.

6. Mutasd meg az atlaszodban a fotókon látható városokat!

7. Olvasd le az atlaszod térképérõl, majd jegyezd is le a Duna –Tisza közén
és a Tiszántúlon található nemzeti parkok nevét!

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Hazánk legnagyobb tája az Alföld. A tengerszint feletti magassága nem
haladja meg a 200 métert. A Duna és a Tisza három részre osztja: a Mezõföldre, a Duna –Tisza közére és a Tiszántúlra.
A Kiskunság az Alföldnek a Duna –Tisza közén elhelyezkedõ kisebb tája.
A jó termõföldû Nagykunság a Tiszántúl középsõ részén terül el.
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A Balaton-ffelvidéki Nemzeti Park növényei
A Balaton a Kárpát-medence legnagyobb tava. Átlagos mélysége 3,6 m,
legnagyobb mélysége pedig 12,5 m.
Mérete miatt „magyar tengernek” is
becézik. A valódi tengerekhez annyi
köze van, hogy helyén, só´t az egész
Kárpát-medencében, 20 millió évvel
ezeló´tt Pannon-tenger néven tényleg
hatalmas víztömeg hömpölygött.

1. Írd le, mi a különbség a tó és a tenger között!
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
A Balatontól északra és dél-nyugatra elterülõ tájak értékeit õrzi a Balatonfelvidéki Nemzeti Park.

2. Keresd meg az atlasz Magyarország domborzati térképe segítségével a fenti
mûholdképen a Kis-Balatont!

A Kis-Balaton hatalmas mocsárvilága szintén a nemzeti park része. Sekély
vizében, a part menti nád és gyékény mellett a víztükröt fehér tündérrózsák
és a hasonlóan szép látványt nyújtó sárga tavirózsák díszítik. Ezeket a népnyelv, palack alakú termése miatt, vízitöknek is nevezi.

48
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Magyarországon csak e vidéken él a nedves rétek
díszes virága, a lisztes kankalin. Ez a védett növény
a nemzeti park emblémájában is szerepel. Nevét
onnan kapta, hogy leveleinek fonákja fehéren lisztes.
Szobanövényként a virágkereskedésekben a közönséges kankalin nemesített példányait primula névvel árusítják. Ez a latin elnevezés is igen beszédes,
a szó ugyanis elsõt jelent. A kankalin a tavasz elsõ
virágai közé tartozik.

3. Figyeld meg alaposan a nemzeti park emblémáját!
Melyik hegy jellegzetes körvonalait fedezed fel
benne?

__________________________________________________________________
A nemzeti park területén több, nagyon különleges, fokozottan védett orchidea,
más néven bangó is él. Virágaik látványukban, illatukban, méretükben, de a bársonyos szõrzet tapintását tekintve is hasonlítanak egy-egy rovarra.

4. Beszéljétek meg, a növényeknek milyen elõnyük származik a fentiekbõl!
Rajzold le a növények alá azokat a rovarokat, amelyeket szerintetek virágaik
utánoznak!

________________bangó _________________bangó ________________bangó
A tiszta, sekély, édesvizû tavakban él a sárga tavirózsa és a védett, fehér tündérrózsa. Természetes élõhelyérõl egyiket se vidd haza! Virágkereskedésekben
sok szép, vadon termõ növénynek megveheted a nemesített változatát.
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Az Aggteleki Nemzeti Park állatai
Az Aggteleki Nemzeti Park emblémájában egy foltos szalamandra látható.
Ez az állat külsõleg a gyíkokhoz hasonlít, pedig valójában a békák és a gõték
rokona. Rovarokkal, meztelencsigákkal táplálkozik. Nagyon érzékeny a környezetszennyezésre, csak tiszta vizû patakok mentén él.

1. Az állatvilágban az élénkpiros és -sárga szín jelentése az, hogy tulajdonosa

más élõlényekre veszélyes méreganyagot termel. A foltos szalamandra foltjai is
ezt jelzik. Rajzolj le egy másik állatot, amelyik szintén ilyen színû mintázatával
hozza ugyanezt környezete tudomására!

Hajdan Magyarország legnagyobb ragadozó emlõsei a barna medve, a hiúz
és a farkas voltak. Sajnos hazánkból az emberek túlzott félelme és az állatok
bundájának jó minõsége miatt a múlt században teljesen kiirtották e három
nagyvadat.

A szigorú védettség eredményeképpen a hiúz és a farkas újra megtelepedett
az Aggteleki Nemzeti Park területén. Már medvenyomokat is felfedeztek
ugyanitt. Mindhárom ragadozó kerüli az embert, ok nélkül nem támad. Azért,
hogy a növényevõ állatok ne szaporodjanak túl, szükség van rájuk. Örüljünk
jelenlétüknek.
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Jellemzõ állata a parknak a pannon
gyík. A gyík apró, 10-12 cm hosszú.
Törzse hengeres. Lábai kicsik, gyengék.
Alapszíne bronzos barna. Téli álomra
mélyen a föld alá bújik. Számos ellensége van. Így a többi nagy testû gyík
és a madarak is zsákmányul ejtik.

2. Mely madarak fogják el a pannon gyíkot? Megtudod, ha a betûket helyes sorba
rendezed! Írd le helyesen a madárneveket!
ibécsg, cserév,

góviköri __________________________________________

A nemzeti park területén van az ország egyetlen hucul ménese. Ezeket
a kis testû lovakat lovaglásra és málhahordásra használták régen a hegyekben. Igen szívósak és ellenállóak.
Könnyen kezelhetõ, kedves fajta.
Ma inkább szabadidõ lóként tartják
õket.
Az Aggteleki-karszt, a Bükkhöz hasonlóan mészkõbõl épül fel. Hatalmas, cseppkövekben gazdag barlangrendszere különösen szép. Ezért a világörökség része.

3. Sajnos a barlangokat látogató turisták sok kárt okoznak. Húzd át pirossal
a helytelen viselkedést!

Az állatvilágban az élénkpiros és -sárga szín azt jelenti, hogy gazdája méreganyagot termel, így veszélyes más élõlényekre.
A hiúz, a farkas és a barna medve a Kárpát-medence legnagyobb ragadozói.
Fontos szerepet játszanak a természet egyensúlyának fenntartásában.
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